
Herinneringen 

In de jaren 30 was hout nog een belangrijk middel om de kachel brandende te 
houden. Weliswaar was steenkool in die dagen enigszins in opmars, maar 
vooral op het platteland bleef hout een belangrijke rol vervullen. 
In die jaren was er zelfs regelmatig een houtverkoping in hotel Groeneveld, 
een notaris had de leiding van zo'n verkoping. Die verkopingen werden druk 
bezocht, 't Huis Groeneveld deed dan goede zaken. 

Ongeveer halverwege de tweede wereldoorlog kocht mijn vader "een nummer" 
hout van de boswachter van het bos van Schouwenburg. Dat ging niet meer via 
een notaris of het hotel Groeneveld, want die bemoeienissen waren in de oor
log al lang afgeschaft. De boswachters konden het hout ook zo wel kwijt. 
Steenkolen waren niet meer te krijgen en hout was erg schaars geworden. Ge
durende de laatste periode van de oorlog was betalen slechts voor de vorm, wat 
er in natura bijgevoegd moest worden was veel belangrijker. Meestal waren 
etenswaren bepalend voor koop, verkoop of andere transactie. 

De 'zeswoningen'. Dit pand stond langs de spoorbaan Baarn-Hilversum in het bos van Schou
wenburg, ongeveer ter hoogte van Buitenzorg. De woningen zijn door brand verloren gegaan. 
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Het is me niet bekend wat mijn vader met de boswachter had gesjoemeld, hij 
was zo wijs om me dat niet te vertellen. 

Het "nummer" hout, dat mijn vader op de kop getikt had, was hakhout. Er 
moesten takkenbossen van gemaakt worden. 
Janus Schotsman demonstreerde ons met een hiep hoe we de takken moesten 
kappen. Met een rolletje ijzerdraad bundelde hij de gekapte takken tot een tak-
kenbos. 
Janus was van alle markten thuis. 

Thuis spraken we af, dat vader en ik takkenbossen zouden gaan maken en dat 
mijn broer Teun aan het eind van de middag gedurende een aantal dagen met 
de bakfiets zou komen om de "oogst" naar huis te rijden. 

Op een morgen gingen vader en ik, beiden voorzien van een degelijke hiep en 
een rolletje ijzerdraad, zoals Janus gezegd had, op de fiets naar het boa van 
Schouwenburg. Toen we in het bos aankwamen bleek ons dat de boswachter 
reeds paraat was. Hij wees ons de plaats van het desbetreffende perceel hak
hout. 
De plek die de boswachter ons aanwees was voor mij erg bekend: het 
"nummer" hout lag aan de spoorbaan, schuin tegenover de zeswoningen. 
Naar de zeswoningen ging ik wekelijks om boodschappen te bezorgen. Mijn 
vader was kruidenier en ik was door hem aangesteld als halfwas-bezorger. 
Bovendien bezocht ik de zeswoningen dikwijls met het busje van de zending 
(missie). 
Aan dat busje van de zending, waarmee ik regelmatig op pad gestuurd werd, 
had ik een hartgrondige hekel. Ook het bezorgen van boodschappen behoorde 
niet tot mijn geliefde bezigheden. Toch ging ik erg graag naar de zeswoningen. 
Ec kon namelijk nooit nalaten om een halve of hele cent op één van de rails te 
leggen. Als er een trein overheen gereden was, dan had je een muntstuk ter 
grootte van een gulden of een rijksdaalder. 

Vlakbij de boerderij Oost-Indië aan de rand van het bos van Groeneveld is nu 
nog een spoorwegovergang. Ik probeer dit spannende vertier nog wel eens uit 
te voeren. Maar nu kan ik geen halve of hele cent op de rails leggen. Het meest 
voor de hand liggende muntstuk is nu een stuiver. 
Het lukt niet meer. Dat ligt niet aan mijn stuivers, maar aan de treinen, die zijn 
ook niet meer zoals ze vroeger waren. De treinen rijden tegenwoordig zo hard 
dat de muntstukken ver wegspringen. Je vindt ze niet meer terug. 
Er ligt daar, net voorbij de boerderij Oost-Indië een aardig kapitaaltje aan stui
vers uit mijn portemonnaie. 
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Over de productie van de takkenbossen waren we wel tevreden, het werk vor
derde gestaag. De tweede dag gebeurde er echter iets waarvan we erg schrok
ken. We wisten werkelijk niet wat we moesten doen. Er was een trein gena
derd. Al hakkend en kappend hadden we daar helemaal geen erg in gehad. Dat 
was ook werkelijk geen wonder, want het stoomtreintje, dat ons genaderd was, 
was op het station van Baarn begonnen om op snelheid te komen en bij de zes
woningen, ongeveer halverwege Hilversum, begon het treintje al weer stoom af 
te blazen. Bij ons in de buurt maakte de trein dus niet veel lawaai. 
Plotseling hoorden we een vliegtuig, een spitfire, die gierend de stilte van het 
bos verstoorde. 
Het toestel dook in de richting van de trein en opende mitrailleurvuur, vervol
gens deed een tweede vliegtuig hetzelfde en tenslotte nog een derde, die de 
puntjes op de i kwam zetten. 
Daarna werd het stil in het bos. 

En wij? Zowel mijn vader als ik waren zo in paniek geraakt, dat we dekking 
gezocht hadden achter een boompje ter dikte van een bezemsteel. 
Toen we dachten dat de drie vliegtuigen wel niet meer zouden terugkeren, gin
gen we kijken bij de spoorwegovergang van de zeswoningen. Het treintje was 
voor of tijdens de beschieting gestopt en begon net zijn baan naar Hilversum te 
vervolgen. 
Dat viel me erg tegen van de geallieerde vliegers. 

Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZDe Meern. 

Reactie op het artikel over de familie Gieskens 
In ons vorige kwartaalblad (nr. 3 heeft de samenstellers gevraagd om 
van het jaar 2000) stond een artikel in het vervolg geen gebruik meer te 
over de familie Gieskens. In dat arti- maken van bijnamen, 
kei werden de bijnamen van de fa
milies Gieskens en Van Klooster ge- De samenstellers laten overigens 
noemd. De heer J . Leeuwenkamp weten, dat de bijnamen gebruikt 
uit Eemnes heeft laten weten, dat zijn met toestemming van verschil-
hij het niet op prijs gesteld heeft, lende leden van de familie G/es-
dat deze bijnamen vermeld zijn. Hij kens. 
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